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NOVEMBRO AZUL
Novembro Azul é um movimento mundial que 
acontece durante o mês de novembro para reforçar 
a importância da prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer de próstata. A doença é o segundo tipo de 
câncer mais comum entre os homens brasileiros. A 
ideia é tornar os homens mais conscientes e alertar 
para alguns preconceitos que podem colocar em 
risco suas vidas.
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Caça Vazamentos
Equipamento eletrônico de alta precisão

Sem quebra-quebra

991.475.637

3423.2521

joseluislula@hotmail.com

Cada gota de água 
faz a diferença!

HIDRÁULICO 24HORAS
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R$ ,00

Av. Teresópolis, 3173

Óculos - Jóias - Relógios - Artigos para 
presentes - Consertos em Geral

(51) 3336.6943

otica_reis@hotmail.com

Tudo em até
6 x s/ acréscimo

Aviamos
receitas

AUDIÇÃO – UM SENTIDO VITAL
A audição é um dos sentidos mais notáveis do cor-

po humano. Ela se integra perfeitamente ao nosso cére-
bro para ajudar a nos conectar com o mundo ao nosso 
redor. Composta de um sistema complexo de peças de-
licadas e sincronizadas, é comum não prestarmos aten-
ção a este sentido que é vital. Se qualquer um destes 
componentes não estiver funcionando corretamente, o 
resultado pode ser a perda auditiva.

O censo do IBGE 2010 aponta que 9,7 milhões de 
brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência au-
ditiva. Se você é uma destas milhões de pessoas com 
perda auditiva, ou conhece alguém que necessita de 
ajuda, a boa notícia é que, com os avanços na tecnolo-
gia, dos aparelhos auditivos não existem mais motivos 
para “tolerar” a perda auditiva.

Tanto os aparelhos auditivos quanto os recursos 
auxiliares estão mais avançados e acessíveis. Procure 
ajuda com o profissional da saúde auditiva para garan-
tir que a perda de audição não interfira em uma vida 
saudável e feliz.

SONATA APARELHOS AUDITIVOS
3022.2100 / 98201.0132

* Crianças de 4 meses  a 
5 anos e 11 meses;
* Equipe qualificada;
* Pedagoga especialista 
em educação infantil;
* Neuropsicopedagoga;
* Psicopedagoga;
* Técnica do desenvolvi-
mento infantil;
* Alimentação elaborada 
no local com cardápio 
elaborado pela nutricio-
nista;
* Musicalização;
* Capoeira;
* Horta orgânica;
* Pátio com sombra na-
tural e pracinha;
* Pátio monitorado com 

câmara de segurança.

BERÇÁRIO
* Turno integral R$ 
700,00.
* Meio turno R$ 480,00.

MATERNAL E JARDIM
* Turno integral  
R$ 600,00.
* Meio turno R$ 480,00.

Informações - fone: (51) 
3264-0572 e whatsapp: 

(51) 98482-5288
Rua Dorival Castilhos 

Machado, 430 - próximo 
ao Zaffari Hípica

DAY CARE ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL
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          Oferecemos:
* Enfermagem 24hs
* Médico
* Quartos individuais 
   e coletivos
* Ambiente familiarwww.lardoidoso.com

Rua Ricalde Marques,114
Jardim São Pedro - POA - RS

99287-7393

POTENCIALIZE SUA VIDA
O que é Biodança? Quando se fala em dançar, as 

pessoas pensam logo em dança de salão ou em colo-
car malhas de balé e fazer passos mirabolantes. É difícil 
pensar em uma dança que vá além de padrões estéti-
cos e ainda mais improvável conceber uma dança que 
possa induzir modificações existenciais. Essa é a pro-
posta inovadora da Biodança.

Rolando Toro, um antropólogo e psicólogo chileno, 
através de seus estudos antropológicos, percebeu que 
a dança sempre foi usada desde tempos remotos, como 
instrumento de vinculação e comunicação. Assim, ex-
pressava com profundidade conteúdos emocionais 
humanos. Ela é usada para comunicar e unir membros 
do grupo, em ritos de passagem e celebrações. A dança, 
portanto, pode evocar e comunicar o que sentimos de 
forma profunda e reveladora.

A dança que Toro buscou foi o movimento pleno de 
sentido: cada participante se movimenta a partir do seu 
“sentir”. O simples fato de alcançar essa coerência é por 
si só curativo, pois a possibilidade de atuar com fideli-
dade aos próprios sentimentos pode provocar mudan-
ças profundas na vida de uma pessoa.

* Trecho do texto de Danielle TavaresR. Afonso Pena, 44 - Medianeira - POA/RS

s
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- Há 35 anos a Europa fabrica purificadores 
de alta qualidade e com garantia de pureza da 
água.

- Praticidade e comodidade para você e sua 
família.

- Gera economia, dispensando o uso de 
galões e garrafas de água descartáveis que po-
luem e contaminam o meio ambiente.

- Instalamos e oferecemos assistência téc-
nica permanente e com garantia.

- Cuidando da qualidade da água e do pla-
neta.

Telefones: (51)3085-3777 / 99189-5942

5 RAZÕES PARA ESCOLHER UM 
PURIFICADOR EUROPA

FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA 
OSTEOPOROSE 

É uma doença  reumática assintomática, lenta e 
progressiva. Caracteriza-se por diminuição da massa 
óssea e deterioração do tecido ósseo. Esse fator causa 
aumento de fragilidade óssea, e consequentemente, 
torna o indivíduo mais suscetível a fraturas. Há também 
subsequente redução dos níveis de minerais ósseos, 
o que diminui a resistência do osso. As primeiras ma-
nifestações clínicas surgem quando a perda de massa 
óssea chega proximamente a 30 a 40%. Pode ocorrer  
em ambos gêneros, mas nas mulheres é mais frequen-
te, principalmente após a menopausa. Existem tam-
bém alguns fatores de riscos para ocorrência de oste-
oporose, entre eles: tabagismo, alcoolismo, inatividade, 
hipertireoidismo, entre outros. O tratamento ideal é o 
caráter preventivo. A fisioterapia é uma grande aliada 
no tratamento da osteoporose e se baseia em prevenir 
a progressão da patologia e prevenir quedas.

Quer saber mais sobre esses assuntos, entre ou-
tros? Fale conosco: (51) 99600-9462 (whatsapp)

Daiane Nunes Ulinowski - Fisioterapeuta Humanize Home Care
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BENGALAS

CRISTO
REDENTOR

VOCÊ PROCRASTINA?
Pois então. Sabemos que não é de propósito. 

Claro que, se fosse fácil, você escolheria outra forma 
de agir com relação às tarefas que, por algum mo-
tivo, ficam para depois. Certamente você escolheria 
realizá-las logo e se livrar, de uma vez por todas, dos 
sentimentos de ansiedade, angústia e culpa que este 
hábito traz à tona.

Acontece que o hábito de procrastinar está sen-
do reproduzido automaticamente pelo seu subcons-
-ciente, e é ele quem decide a hora de executar as 
tarefas. Por algum motivo, o subconsciente acredita 
que é melhor que seja assim. Talvez, para te proteger 
de algo como, por exemplo, não saber o que aconte-
ce se você fizer a tarefa com antecedência.

Na Hipnoterapia, buscamos a causa da raiz deste 
hábito de procrastinar e reprogramamos o subcons-
ciente para que ele tenha novas formas de agir dian-
te das atividades que são procrastinadas. Procure um 
Hipnoterapeuta e reprograme seu subconsciente 
com hábitos mais saudáveis e emoções mais felizes.
Permita-se!!

Grupo Sinhorini Hipnoterapia
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COMO SERIA PODER REJUVENESCER?

Seria possível se sentir e aparentar ser mais jovem sem injetar agulha? Como 
seria energizar o seu rosto podendo esse efeito refletir em seu corpo de uma forma 
geral? Existem relatos de aumento de seios, aparência mais jovial e inclusive me-
lhora na libido. Como pode ser mais divertido? Se estiver disposta a rejuvenescer, 
esta ferramenta é para você. Facelift é um processo energético maravilhoso capaz 
de reverter aparência de envelhecimento no rosto podendo criar efeitos semelhan-

tes em todo o corpo se realizado repetidamente. Marque já sua sessão e comece a rejuvenescer hoje mesmo!! 

Agende seu horário para um bate-papo (51) 40668076. ExtraordinariaMente - Terapias, Desenvolvimento 
Pessoal & Profissional.
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TERAPIA
Realizar terapia proporciona um reencontro con-

sigo mesmo, de forma que os constantes dilemas do 
dia a dia nos levam a buscar o sentido da vida; a pos-
sibilidade de encontrar novas maneiras de enxergar 
os obstáculos presentes no cotidiano, construindo 
novos horizontes para a busca da felicidade. Dê este 
tempo para você.

Psicólogo Luis Felipe P Lopes
Fone: (51) 99312-0830

DORES SÃO SINGULARES!
A Tríade Quiropraxia, Fisioterapia e Filosofia 

Clínica cuida de gente, respeitando a sua sin-
gularidade e elaborando um tratamento único 
e exclusivo para o ser humano.

Somos seres singulares e únicos e com vi-
vências particulares de acordo com a historici-
dade vivida.

A forma como lidamos com as dores no 
corpo se apresentam de maneira diferente em 
cada pessoa.

A patologia pode ser a mesma, mas sentida 
de forma diferente em cada um.

Ao olharmos a pessoa que sente dor, de-
vemos saber sobre sua historicidade e a forma 
singular de como ela lida com isso e então ela-
borar um tratamento único e exclusivo.

Drª Jane Difini Kopzinski
Fone: (51) 99684-2953
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PROTEJA AS CRIANÇAS DA  
RADIAÇÃO SOLARUma novidade é o Hec-

cus Turbo Ibramed, que é 
indicado para redução  de 
celulite, gordura localizada, 
redução de medidas, elimi-
nação de líquidos retidos, pré 
e pós-operatório e melhora 
na firmeza da pele. O apa-
relho associa ultrassom de 
alta potência com correntes 
elétricas, podendo optar por 
Aussie ou polarizada.

Agende sua sessão co-
nosco.

ULTRASSOM DE ALTO PODER

Conheça nossa filial: Felipe Neri, 287 
Bairro Auxiliadora - Fone: (51)99467-5493  

Cíntia Contursi
Salet’s Centro de Terapias

Fones: (51) 3093-0209 / (51) 98605-5531

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, 
normalmente uma pessoa recebe até os 18 anos de 
idade cerca de 80% de toda a radiação UV que recebe-
rá durante toda a vida. E isso é muito perigoso, pois a 
radiação ultravioleta tem efeito cumulativo e penetra 
profundamente na pele podendo desencadear, mais 
tarde, câncer de pele.

A primeira medida para evitar que seu filho sofra 
com o excesso de exposição ao sol é aplicar protetor 
solar. Isso não só para a praia, no dia a dia também, 
para ir à escola, brincar no playground etc.

Mas é possível se proteger da Radiação UV através 
de roupas e acessórios que tenham proteção solar. 
Uma das vantagens do uso dessas roupas pelas crian-
ças é que, embora os protetores solares possuam 
fórmula para proteção e hidratação, eles protegem 
contra raios UVB, mas nem sempre protegem contra 
os raios UVA. Já uma camiseta com proteção solar 
certificada protege contra os raios UVA e UVB e possui 
Fator de Proteção Ultravioleta (FPU) de 50+.

A marca UV.LINE oferece diversas roupas e acessó-
rios com proteção solar, certificadas pela ARPANSA, ór-
gão australiano que mede o fator de proteção UV dos 
tecidos. O maior fator de proteção é o FPU 50+, que 
bloqueia 98% dos raios UV. Todos os produtos UV.LINE 
possuem o fator máximo. Proteção comprovada.

Aqui em Porto Alegre você encontra os produtos da 
UV.LINE na Vivendo Melhor, revendedora autorizada 
da marca. Tem roupas para toda família, inclusive para 
bebês. 

Confere no Instagram: @vivendomelhoroficial
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EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTES

(51) 3343-0251 / 3343.2156 / 3343.6773
www.knetig.com.br / Av. Farrapos, 3059 - PoA - RS

KNETIG
Comercial

A mais completa linha de artigos para 
bares, restaurantes, churrascarias e hotéis

e-mail: comercial@knetig.com.br

Supermercado

51 3374-4105
Frutas - Verduras - Açougue -Padaria - Bebidas - Legumes

Material de limpeza -Refrigerantes - Higiene

Rua Bonifácio Nunes, 138, Parque Humaitá - Porto Alegre

Mercado

QUEIJADINHA DE COLHER
Ingredientes:
• 1 lata de leite condensado (395 g);
• ½ xícara (chá) de coco seco ralado;
• ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado fino;
• 2 gemas

Modo de preparo:
1. Preaqueça o forno a 200 ºC (temperatura mé-

dia). Leve uma chaleira com água ao fogo alto – ela vai 
ser usada para assar a queijadinha em banho-maria.

2. Numa tigela pequena quebre um ovo de cada 
vez para separar a clara da gema. Transfira as gemas 
para uma tigela média e as claras noutra tigela –  nessa 
receita só usaremos as gemas, você pode armazenar as 
claras na geladeira por até 2 dias para preparar outra 
receita.

3. Junte o leite condensado às gemas e mexa bem 
com uma espátula de silicone. Acrescente o coco e o 
queijo ralado e misture bem para incorporar.

4. Transfira o creme para um refratário redondo 
de 20 cm de diâmetro (se preferir utilize um refratário 
de outro formato que comporte 1 litro). Disponha o 
refratário com a queijadinha numa assadeira e leve ao 
forno.

5. Preencha o fundo da assadeira com água quen-
te e deixe assar por cerca 
de 20 minutos, ou até que 
a queijadinha esteja doura-
da na superfície mas ainda 
cremosa no centro. Sirva 
morna ou em temperatura 
ambiente.
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PALETA DE CORDEIRO ASSADA

Ingredientes:
• 2 paletas de 

cordeiro com osso, 
de cerca de 1 kg 
cada;

• 10 ramos de 
alecrim;

• 2 colheres 
(sopa) de azeite;

• sal e pimenta-do-reino moída na hora

Modo de preparo:
1. Preaqueça o forno a 160 ºC (temperatura 

baixa).
2. Numa assadeira grande, faça uma cama com 

os ramos de alecrim. Disponha as peças de cordei-
ro sobre o alecrim e regue com o azeite. Tempere 
generosamente toda a superfície da carne com sal 
e pimenta-do-reino.

3. Cubra a assadeira com papel-alumínio e 
leve ao forno por cerca de 3 horas até que a carne 
fique bem macia – para verificar espete com um 
garfo e verifique se a ponta do osso da peça está 
aparente.

4. Retire a assadeira do forno e aumente a 
temperatura para 200 ºC (temperatura média). Re-
mova o papel-alumínio e regue as paletas com o 
caldo que se formou na assadeira. Volte ao forno 
para assar por cerca de 40 minutos, ou até dourar.

5. Retire do forno e sirva a seguir. Fica uma de-
lícia com molho de damasco e vinho e arroz.
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COMO SE PROTEGER DE RAIOS E  

RELÂMPAGOS DENTRO DE CASA?
Não lave louça, não use chuveiro e não tome ba-

nho durante as tempestades. 
Aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos de-

vem estar desligados. Desconecte tudo das tomadas. 
Se estiver ligado na tomada, mesmo o aparelho des-
ligado, está sujeito à queima. Outro alerta importan-
te diz respeito à televisão: antena de TV dos canais 
abertos é a maior causa de queima de aparelhos. Por 
isso, desconecte o aparelho da tomada e do fio da 
antena. Ainda, como prevenção, é indicado evitar o 
uso de telefone (celular ou fixo, com ou sem fio), pois 
há acumulo de carga elétrica no aparelho. Talheres e 
pequenos objetos de metal, aço ou alumínio podem 
ser usados dentro de casa. Fora, jamais. Tudo que tem 
ponta atrai raio. Então nada de ficar no quintal com 
esses objetos, bem como usar vassoura de metal. Evi-
te! Os piores raios caem antes do início do temporal. 
Então, se perceber que a tempestade se aproxima, 
desista de sair de casa. Espere o temporal passar.
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Qualidade, Preço e Bom Atendimento

PROMOÇÃO NOVEMBRO
BICHOS E CAPRICHOS

AV. ASSIS BRASIL, 3135     51 992858500 

UTILIDADES DOS BIGODES DO GATO VOCÊ JÁ OUVIU FALAR EM MICROCHIPAGEM DE 
ANIMAIS?Os bigodes do seu gato não têm apenas função estética. 

Eles têm muitas outras funções, entre elas a função SENSO-
RIAL que permite aos felinos perceberem as variações no 
ambiente onde vivem, principalmente à noite. Tem tam-
bém uma função de PROTEÇÃO contra objetos que podem 
estar muito próximos e vir a machucá-los. Por esses e outros 
motivos, nunca corte os bigodes do seu gato.

Victor Soares – Médico Veterinário CRMV-RS 3868 
Vitalpet Porto Alegre – Plano de saúde animal

A coleira é um método bastante comum para a identificação 
dos pets. Contudo não é uma forma tão eficaz e segura, visto que o 
animal pode perdê-la ou ainda, ser removida por alguém de má fé. 
Como uma alternativa segura e duradoura, o microchip é o método 
mais moderno que existe no mercado pet. Ele é um dispositivo do 
tamanho de um grão de arroz, que permite a implantação sob a pele 
do animal. Cada chip possui um código específico que, quando lido 
através de um leitor, mostra os dados do animal e de seu tutor regis-
trados num banco de dados on-line. Esse serviço deve ser realizado 
por um Médico Veterinário.             Bichos & Caprichos
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QUANTO CUSTA ASSINAR OS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE  
STREAMING DE VÍDEO NO BRASIL

Não vai custar nada barato ser assinante dos prin-
cipais serviços de streaming de vídeo disponíveis no 
Brasil. Para não perder nada e obter acesso aos nove 
principais plataformas de transmissão de filmes, séries, 
animações e documentários pela internet é preciso de-
sembolsar mais de 200 reais por mês.

Uma simulação leva em conta apenas os cinco 
principais serviços de transmissão de vídeo disponíveis 
no Brasil: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go, Telecine 
Play e Globo Play. O custo mensal seria de 124,50 reais. 

Os cinéfilos de plantão ainda podem assinar ou-
tros quatro serviços de streaming para enriquecer a 
coletânea de filmes, séries, documentários e animações 
disponíveis. Enquanto as plataformas Oldflix e Mubi 
são mais voltadas para consideradas cult, o Crunchyroll 
oferece uma grande quantidade de animes e a Looke 
é voltada para produções nacionais. Com a assinatura 
de todos os serviços, o custo seria 207,20 reais por mês.

Veja quanto custa a assinatura de cada serviço de 
streaming:

• Netflix: de R$ 21,90 até R$ 45,90
• Amazon Prime Video: R$ 9,90
• HBO Go: de R$ 34,90
• Telecine Play: R$ 37,90
• Globo Play: R$ 19,90
• Oldflix: de R$ 12,90 até R$ 16,90
• Mubi: R$ 27,90
• Crunchyroll: R$ 25,00
• Looke: de R$ 16,90 até R$ 25,90
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PROCURO

NÃO CONTRIBUI PARA O INSS?  
CONHEÇA O BPC

Em tempos de Re-
forma da Previdência, 
um tema polêmico e 
que até o momento 
não faz parte da pau-

ta das alterações previdenciárias é o que trata 
do Benefício de Prestação Continuada – BPC. 
Trata-se de um benefício previsto para aque-
las pessoas que não contribuem para a Previ-
dência Social (INSS) e que estão em condição 
socioeconômica vulnerável. Para isso, a pessoa 
deve cumprir os seguintes requisitos: 1. Baixa 
renda per capita (analisada a renda de todo o 
grupo familiar), sendo que alguns rendimentos 
não são levados em consideração, e 2. Tenha 
acima de 65 anos de idade ou algum tipo de 
deficiência/problema de saúde que a impeça 
de trabalhar, não sendo necessário que tal im-
pedimento seja permanente. O valor do bene-
fício é sempre de um salário mínimo nacional, 
não gera direito a 13º salário, nem a pensão por 
morte em caso de óbito do titular. Caso você 
se enquadre nos requisitos para o recebimento 
do BPC, procure um profissional especialista e 
assegure seus direitos.

Flávio Braga Advocacia
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O conceito de mó-
vel inteligente ganha 
cada vez mais o mer-
cado da decoração de 
apartamentos peque-
nos. Se houver a opor-
tunidade de fazê-los 
sob medida, é possível 
aproveitar ainda mais os espaços.

A ideia aqui é utilizar a criatividade e bolar 
peças estratégicas. Mesas embutidas no balcão 
da cozinha com estante abaixo do tampo, me-
sas de centro que se transformam em escriva-
ninha, poltronas e sofás que guardam livros e 
estantes divisórias rotativas que servem a dois 
ambientes são apenas algumas das ideias ge-
niais para decoração.

MARCENARIA INTELIGENTE: 
MUITO ALÉM DO SOFÁ-CAMA

OS PERIGOS DA ESPONJA DE LAVAR 
LOUÇAS

Você já imaginou que uma simples espon-
ja de lavar louça pode ser “abrigo” de bactérias 
como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
além de leveduras como Rhodotorula e fungos 
como Aspergillus, Penicillium e Cladosporium?

Veja dicas simples de como manter a sua 
esponja segura: 

• Deixe a esponja de molho em solução 
com 1 litro de água e duas colheres de água 
sanitária, por 10 minutos. 

• Ferva a esponja por 10 minutos. 
• Coloque a esponja no micro-ondas por 3 

minutos
• Sempre guarde a es-

ponja seca.
• Troque a esponja com 

frequência.
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NATAL LUZ 2019

Gramado é encantadora e charmosa por 
natureza. Por suas ruas floridas, povo acolhe-
dor e hospitaleiro, pelos detalhes de sua ar-
quitetura europeia, sua ampla rede hoteleira e 
gastronômica, pelos seus eventos – tudo para 
oferecer a maior infraestrutura turística do Rio 
Grande do Sul.

O Natal Luz de Gramado proporciona so-
nhar acordado e voltar a ter sentimentos que 
há muito tempo estavam escondidos dentro do 
coração. Inúmeros shows e eventos espalha-
dos pela cidade criam sensações, emocionam 
o público e resgatam a simbologia do Natal.  
E, ao chegar a Gramado, tudo acontece. Basta 
querer, porque... "Aqui Eu Volto a Acreditar na 
Magia do Natal!"

Pé na Tábua Tur - Fone: (51) 98142-2072
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FUNILARIA SCHMIDT
Tudo para seu telhado

CALHAS
CHAMINÉS

COIFAS
TELHADOS

www.funilariaschmidt.com

3342.3449 |       984.246.025
    992.646.712 |        993.365.516

(51)

Consulte um engenheiro de estruturas! Lembra 
que em 2013 um prédio desabou no centro do Rio de 
Janeiro porque em uma reforma retiraram uma viga? 
Pois então, para retirar uma parede, fazer furo em 
laje, criar um segundo andar na casa é preciso que 
seja feita a verificação da estrutura existente.

Se você for criar novas paredes com uma nova 
divisão dos cômodos, atenção para o tipo de material 
que você vai utilizar. As paredes podem ser em alve-
naria de tijolos, blocos de concreto, blocos de con-
creto celular (mais leves), drywall (gesso acartonado).

Macete: paredes em Drywall, são leves, dispen-
sam reboco e não geram sujeira. 

VAI CRIAR OU DERRUBAR PAREDES?
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GTI     CLIMATIZAÇÃOGTI     CLIMATIZAÇÃO

ALIMENTOS QUE NÃO DEVEM SER 
CONGELADOS

Batatas: se as batatas estiverem cozidas, absor-
vem muita água, além de escurecerem e amolecerem.

Cremes e Pudins: caso a receita leve amido de 
milho em seu preparo, este ingrediente soltará a água 
do prato depois de congelado.

Folhas Verdes: quando estão cruas, perdem 
água, e o congelamento pode ocasionar a queima de 
suas folhas.

Frutas: pêra, manga e banana são frutas que têm 
sua coloração alterada em baixas temperaturas.

Iogurte: o iogurte não deve ser congelado, pois 
os ingredientes que o compõem tendem a se separar 
e o produto acaba apresentando uma aparência talha-
da.

Maionese: a gordura se separa dos demais ingre-
dientes, e o alimento talha no descongelamento.

Verduras e legumes: tomate cru, pepino e raba-
nete ficam com a cor e o sabor alterados, além de sua 
textura ficar amolecida.
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Madeiras para Vigamento

Serviços Especializados

MÓVEIS PLANEJADOS X MÓVEIS 
SOB MEDIDA

Quando o móvel escolhido é sob medida, sig-
nifica que o profissional ou empresa especializada 
irá projetá-lo com base na medida exata do imóvel, 
partindo do zero. Neste formato, cada peça tem um 
corte específico para encaixar milimetricamente nos 
espaços. A técnica sob medida permite que alguns 
móveis sejam trabalhados de forma mais detalhada, 
com aplicação de molduras mais elaboradas, além de 
preencher todos os espaços.

Já o móvel planejado, consiste em uma modu-
lação padrão de medidas. Ou seja, para um projeto, 
são utilizados módulos pré-fabricados em dimen-
sões padronizadas que se encaixam entre si, sendo 
finalizados com peças de acabamento. O móvel pla-
nejado trabalha com a fabricação de modulados, ou 
seja, todas as peças são feitas em medidas padrão. A 
partir das peças já determinadas pela fábrica, as lojas 
do ramo desenvolvem o projeto, desenhando atra-
vés de programas computadorizados.
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CR EXTINTORES
E SERVIÇOS

PPCI, Caixas, Mangueiras, Fitas
Central de Alarme de incêndio, Luz de Emergência

Serviços de Hidráulica e Elétrica
Extintores Novos e Seminovos

Aluguel de extintores para eventos
Curso de

Prevenção de incêndio com certificação.

www.crextintores.com.br
crextintores@crextintores.com.br Av. Protásio Alves, 3571 - P.Alegre

Fone/Fax: (51) 3387.2407
4100.2971

CR
EXTINTORES

Cobrimos Qualquer Orçamento

(51) 

Há um cálculo oferecido 
pelos sites dos fabricantes 
para a compra de ar-condi-
cionado por conta própria. A 
taxa básica é de um equipa-
mento de 12 mil BTU/hora 

para climatizar um ambiente de 20 m². Contudo, 
para chegar a um resultado de conforto térmico real, 
deve-se considerar o número de moradores, outros 
aparelhos eletrônicos e fontes de calor que existem 
no local. A escolha errada pode acarretar o consumo 
desnecessário de energia elétrica. Além disso, antes 
da compra, é preciso investigar as instalações elé-
tricas da casa para avaliar se comportam a carga do 
novo equipamento. Outra questão no caso do mode-
lo split é a necessidade de verificar se existe espaço 
suficiente para a colocação da unidade condensado-
ra, que fica do lado externo.

A ajuda também é bem-vinda para entender as 
novas tecnologias que tornam o ar-condicionado 
mais eficiente, econômico e até saudável. A sensação 
do momento é o compressor Inverter, que dispensa 
o acionamento “liga e desliga” para manter a tempe-
ratura desejada. Existem novos dispositivos para me-
lhorar a filtragem do ar com design mais avançado 
que conferem maior conforto térmico, além de boa 
estética. Independentemente da escolha, todos os 
aparelhos precisam de instalação feita por um pro-
fissional, cujo custo fica em torno de 20% dos preços 
dos equipamentos.

ATENÇÃO ANTES DE COMPRAR UM 
APARELHO DE AR-CONDICIONADO
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GEO

(51)997.889.686 /    (51)994.486.446

Se bem cuidado, um jogo de pneus pode durar até 50 mil quilô-
metros. E não é difícil conseguir atingir essa marca: basta manter a 
calibragem em dia e cuidar do rodízio a cada 5 ou 10 mil quilômetros.

Por isso, no caso de um carro seminovo, o estado dos pneus pode 
ajudar na identificação da real quilometragem do veículo. Caso o 
hodômetro esteja marcando menos que 50 mil quilômetros, o mais 
correto é que o automóvel esteja equipado com os pneus originais 
de fábrica. Se já tiverem sido trocados, é sinal de que pode ter havido 
adulteração do hodômetro.

CHECAGEM: PNEUS E HODÔMETRO DO CARRO
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BANCO 52

A esterili-
dade, na 
vasecto-

mia

É exacer-
bada no
choque

analático

Classi-
cação

química 
do sódio

Principal
porto da
Noruega

Herpes 
(?), uma
das DSTs

(Med.)

Energia
registrada
na fotogra-
a Kirlian

Missa do
(?),

cerimônia
natalina

Palco de
protestos
grevistas

Consoante
de "ação"

Cada um
dos ape-

trechos de
costura

Material
de traba-

lho da
tricoteira

Levan-
tador de

(?): halte-
rolista

Sigla do
rival do
Cruzeiro

(fut.)

"La Bella
(?)", su-

cesso dos 
Paralamas

Diz-se da
estrela
muito

pequena

Sergio
Natureza, 
compositor

da MPB

Ilha grega
no Medi-
terrâneo

De má
qualidade

Montanha
de areia

das praias

Infusão de
folhas de

certas
ervas

Safety (?),
o carro de
segurança

da F1

Causa de
crimes 

passionais
(pl.)

A criatura
como o
Pégaso
(Mit.)

Quatro tipos de 
bras naturais
Terra e fogo, na
ciência antiga

Item da
homepage

Dança por-
tuguesa

Membro
de

confraria

Hábito

Alguma
coisa

Porco, em
inglês

Vegetal 
do sushi
Arrenda-

mento

Santo pa-
trono dos
ourives

Público

Que é
inerente

Membrana
ocular

Educandos

Torpe;
baixo

Veículo para 
pequenas cargas

Fica; permanece

O time
antrião

numa
partida

(esporte)

O ato que
viola as
leis da

sociedade

Vestígio

Líquido 
energético

3/car — eco — pig. 4/avio — luna — menu. 5/pío.

Durante o jantar, Joãozinho con-
versa com a mãe: – Mamãe, por 
que é que o papai é careca? – Ora, 
filhinho…. Porque ele tem muitas 
coisas para pensar e é muito inte-
ligente! – Mas mamãe….então por-
que é que você tem tanto cabelo? 
– Cala a boca e come logo esta por-
caria de sopa, menino!

O garoto apanhou da vizinha, e 
a mãe furiosa foi tomar satisfação: 
Por que a senhora bateu no meu fi-

lho? Ele foi mal-educado, e me cha-
mou de obesa. E a senhora acha 
que vai emagrecer batendo nele?

O médico perguntou:
- Por que você tomou a medica-

ção às seis da manhã se eu disse 
pra você tomar às nove?

Eu respondi:
- Doutor, era pra ver se eu con-

seguia pegar as bactérias de sur-
presa.

Hora da piada!

MMOA

REVERSIVEL

GENITALALGO

AURAOPED

ÇALGAIRMÃO

ÃAALUGUEL

NOVELOSANÃ

AICOPTL

LOCALELOI

EALUNOSSN

CRIMINOSOH

GNNATOECO

PIFIORDRE

CARCIUMES

CAMINHONETE

ESTAALADA
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SEQUE MAIS RÁPIDO AS ROUPAS
Diminua o tempo que a roupa precisará ficar 

no varal usando uma toalha seca. Torça a peça, re-
tirando o excesso 
de água para que 
ela fique apenas 
úmida, e a coloque 
sobre uma toalha. 
Enrole a toalha 
com a roupa no 
meio e pressione 
por algum tempo. 
A toalha deve “en-
xugar” o máximo 
de água da roupa.
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ProcureAche Educação

A Feedback Soluções em Informática tem suporte 
em hardware e software para você e seu negócio,nas 
mais diversas áreas de atuação,seja empreende-
dor,escritório ou para suas necessidades pessoais.

Com presença há mais de 10 anos no atendimento 
às demandas tecnológicas, encontre aqui um atendi-
mento personalizado, confiável e com a garantia de 
satisfação.

Trabalhamos com diversas formas de pagamento.
Entre em contato--> 51 984058299

AULAS DE INFORMÁTICA PARA TODAS AS IDADES

SAMU  ---------------------------------------------192
Hospital Pronto Socorro  ------------------ 3289 7999
Defesa Civil  ---------------------------------------199
Polícia Rodoviária Federal  ------------------------191
Polícia Militar  -------------------------------------190
Polícia Federal  ------------------------------------194
Polícia Civil  ----------------------------------------197
EPTC  ------------------------------------ 156 (opção 1)
Corpo de Bombeiros  ------------------------------193
Disque-Previdência Social  ------------------------135
Rodoviária  --------------------------------3210-0101
Aeroporto Salgado Filho ------------------ 3358 2000
CEEE  -----------------------------------0800 721 2333
Dmae  ------------------------------------- 3289 9000
Detran  --------------------------------0800 905 5555
Lista Telefônica  -----------------------------------102
PROCON  ----------------------------------- 3289 1774

Telefones Úteis

Não adianta querer recuperar um ano in-
teiro (de estudo) em apenas uma semana. Você 
vai começar a se comparar e a ficar mais ansio-
so. Nesses casos, o melhor é estudar a estrutura 
da prova. Ou seja, o aluno tem que aprender a 
administrar o tempo, pegar provas de edições 
anteriores e dividir em blocos com 20 questões. 
Não deve ficar 15 ou 20 minutos em uma única 
pergunta. Em uma hora ele tem que fazer as 20 
questões. São três minutos para cada uma.

ENEM: APROVEITE O TEMPO



stop

DETECÇÃO ELETRÔNICA DE VAZAMENTO

ECONOMIZE ÁGUA

ÁGUA, GÁS E PISCINA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

QUENTE, FRIA, AQUECEDORES
ELÉTRICA E PRESSURIZADORES

984.136.494& Plantão: 992.477.905     

"


